
135 

 

 
 

 الباب الخامس

 خاتمة

 خالصة البحث  .1

 اليت من االستنتاجات ثبعد إجراء البحث من البداية إىل النهاية ، توصل الباح

 .هناكتتعلق بالتأكيد بصياغة املشكلة املعروضة  

 كما يلي:   ليتأمثإن املفهوم األساسي الذي تستخدمه طريقة  .1

 .أيضا ة بسيطةبسيطة و تقدميها بطريق مثلةمن أ أمثليتأ. تبدأ املناقشة املنهجية ملواد 

 .ليتثم أميالقراءة واحلفظ من خصائص التعل ب.

 .ملوادليت هو التكرار )احلفظ( واإلرشاد )توسيع( اثم أميج. املنهج املستخدم يف تعل

 .اللغة دريباتت وم هي قواعد اللغة يتطبيق تقنية التعل د.

 ة.املالحظ واملكتوبة(  وية هاالختبار )الشف وه تعليم أمثليتمي و ه. تق
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 ستطيعواأن تخالل ستة أشهر  بة منأن يتمكن الطل يهأمثليت اهلدف من طريقة  .ج

 رتاث.قراءة الكتاب الب

 ة.من خالل عدة أمثل كاتبهناك رسالة أخالقية أدرجها ال .ح

الح وسراج الف معهديف  ليتأمثم يئق اليت حصل عليها الباحث عن تعلاحلقا .2

 التعليم نتائج على قليال حتصل السابقة الطريقة ألن الطريقة هذه تطبيق .دىاهل

 تطبيق من الغرض و .سهلة طريقة هي أمثليت التعليم طريقة تعترب و .العربية اللغة

 .الرتاث بلكتا خاصة ، الكتاب قراءة على الطلبة قدرة لعلى هي أمثليت طريقة

 السبورات ثلم الفصل مرافق استخدام كمثل  ، التعليم عملية يف املعهدين و تطورا

 يف مثليتأ مدرس أن و .توصيلها يف واحلفظ القراءة طريقة باستخدام أكثر ولو ،

 أمثليت عدب و برنامج .السابقني أمثليت من متخرج اليت الطلبة هم املعهدين هذا

 .الكتب لقراءة توجيه هي
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 و النحو علم تعرف امل الطلبة بعض :هي املعهدين يف األمثليت تعليم عملية يف الصعبة

 .مناسبة غري بأمثليت خاصة التعليم وأساليب مناهج بأن الطلبة بعض يشعرو  الصرف

 توصيات البحث. .2

ليت مثعلى حد املفاهيم األساسية أل قبله اتاملذكور  بياناتمن استنتاجات بعض ال

قرتاحات اليت ، لدى الباحث بعض اال همييف تعل تحدثتاليت ت صعبةم واليوعملية التعل

 هاج إىل تطوير طرقتأمثليت، حتم يمن املتوقع أن تكون توصيات لألطراف ذات الصلة بالتعل

ن أ احثحسب الب، .ةأكثر مالءمة ليتم نقلها إىل الطلب هميأو تقنيات تعل هأو مناهج

 :يةليت سيكون أكثر فاعلية إذا مت استخدام املقرتحات التالثم أميالتعل

 اخيار الباحث ألهنا توافق مع هدف هذ من د والرتمجةاعالقو  ةتزال طريق .1

 ليتمكنوا من إتقان األدب العريب. وهو أكثر معىن ة، وهو جتهيز الطلب ملعهدا

 ةمن إثارة النشاط والقوة اإلبداعية للطلب درسوتواصاًل ، حىت يتمكن امل

 لتقدمي أمثلة أخرى.
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وفهمهم ، جيب أن يكون املعلمون أكثر نشاطًا من  ةلدعم نشاط الطلب .2

مثل السبورات وأن يكون أكثر إبداًعا  فصلخالل االستفادة من املرافق ال

 .حبيث ال يكون الفصل مماًل 

 


